
 

 

Ao                                       

Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe

Exmo (s). Sr. (s) 

Queira (m) tomar boa nota de que

(es) da conta acima indica o (s) Sr (s):

__________________________________________________________________

_____________________________________________

________________________________________________

Para o que se junta à presente uma nova ficha de assinaturas, devidamente abonada.

Aproveita-se a oportunidade para estabelecer que a 

seguinte regime: 

CONTA CONJUNTA – 

CONTA SOLIDÁRIA –

CONTA MISTA – só pode se

Grato (s) pela boa atenção que dispensar (em) a esta comunicação, sou (somos), com os 

melhores cumprimentos, 

 

 

1) A ficha terá que ser abonada por todos os 

Titulares que, até esta data, movimentam a 

conta. 

2) A presente comunicação terá que ser assinada 

por todos os titulares que até a data 

movimentam a conta. 

                                                   CONTA Nº                   DATA

Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe 

(m) tomar boa nota de que, a partir desta data, passam     / deixam

(es) da conta acima indica o (s) Sr (s): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

presente uma nova ficha de assinaturas, devidamente abonada.

se a oportunidade para estabelecer que a relativa conta passa     

 só pode ser movimentada com as assinaturas de todos os titulares

– pode ser movimentada indistintamente por qualquer dos titulares

pode ser movimentada de acordo com o expresso na ficha de assinatura.

(s) pela boa atenção que dispensar (em) a esta comunicação, sou (somos), com os 

De V. Exa. (s) (a)

Atentamente

2)  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

por todos os 

esta data, movimentam a 

presente comunicação terá que ser assinada 

por todos os titulares que até a data 

DATA  

/ deixam     a/ ser titular 

__________________________________________________________________

_____________________

__________________ 

presente uma nova ficha de assinaturas, devidamente abonada. 

    / mantém     o 

de todos os titulares 

pode ser movimentada indistintamente por qualquer dos titulares 

r movimentada de acordo com o expresso na ficha de assinatura. 

(s) pela boa atenção que dispensar (em) a esta comunicação, sou (somos), com os 

V. Exa. (s) (a) 

Atentamente 

___________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 


